UCHWAŁA NR XIV/106/2020
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kijewo Królewskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2337) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Kijewo Królewskie zadania zleconego przez Wojewodę
Kujawsko – Pomorskiego, dotyczącego obowiązku bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
terenie gminy Kijewo Królewskie oraz na zawarcie pomiędzy Gminą Kijewo Królewskie a Wojewodą
Kujawsko – Pomorskim porozumienia w sprawie przejęcia zadania.
2. Wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w ramach otrzymanych na ten cel środków
finansowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie przejęcia zadań wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Tyżaj
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2337) wojewoda może w drodze porozumienia, powierzyć
jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego
nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać na podstawie
porozumienia z organami tej administracji. W tym celu konieczne jest podjęcie przez właściwą
radę gminy uchwały w sprawie przejęcia zadania.
Na terenie gminy Kijewo Królewskie występują obiekty cmentarnictwa wojennego
wymagające bieżącego ich utrzymania, w związku z czym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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